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Inhoud Truong Dang van de redactie

Daar zijn we weer met een
nieuwe editie van de
Supremum. Jaargang 34 al-
weer. Ook dit jaar zullen we
jullie verblijden met thuis-
gestuurde Supremums. Ook
zal er dit jaar een lustrum-
Supremum verschijnen die
onze lustrum-commissie, GELUK, zal verzor-
gen i.s.m. met de Supremum-crew. Daarnaast
zal iedere Supremum dit jaar een lustrumtintje
hebben.

In deze Supremum hebben we weer van alles.
Het nieuwe GEWIS-bestuur krijgt de kans zich
officieel te presenteren voor het nieuwe jaar.
Je kan stukjes verwachten van Martijn, Gijs
H, Remco, Jeroen, Niek en Karin. Natuurlijk
hebben niet alleen zij stukjes geschreven: ook
kun je lezen over de Intro, de DET-dag en ga
zo maar door.

Ook onze vaste rubrieken komen aan de orde,
zoals de column Tegengif van dhr. Martens, de
puzzel, de infima en een afstudeerrichting
(SMIS van Informatica).

Ik wens jullie namens de Supremum heel veel
leesplezier toe en mochten er op of aanmer-
kingen zijn, je kunt ons altijd mailen of aan-
spreken. Of je vult onze enquête op het web
in:
http://www.gewis.nl/supremum/enquete.html.
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Een geslaagde Intro
Martijn Wolfs — Voorzitter GEWIS

Terugkijkend op een
geslaagde Intro
waarin de borrels ge-
zellig en de feesten
heftig waren zit ik
weer achter de compu-
ter om een stukje te
schrijven voor de eer-

ste Supremum van dit jaar.

Het verenigingsjaar is op het moment dat ik
dit schrijf al weer bijna twee maanden aan de
gang. Het begint langzaam heel druk te worden
en het nieuwe collegejaar is al weer bijna be-
gonnen. Wat hebben we als bestuur zoal ge-
daan in de afgelopen tijd?

De eerste tijd was het voornamelijk wennen
en aftasten. Toen kwam de Intro. We wilden
als bestuur een aantal leuke dingen neerzetten
en dit vergde de nodige voorbereidingen. Niet
heel erg efficiënt maar wel heel gezellig waren
de keren dat we als bestuur ’s avonds bij elkaar
kwamen om wat te eten, te praten en natuur-
lijk wat te drinken. De plannen voor onze
bestuurspresentatie op maandag werden hier
voor het grootste gedeelte gemaakt. Op de
zondag voor de Intro hebben we een aantal
cocktails getest voor de borrel op dinsdag.
Toen was het natuurlijk tijd voor de Intro zelf.
Op maandag zaten we als bestuur best wel
krap in de tijd. Er moesten nog een aantal din-
gen geregeld worden, zoals de bestuurs-
presentatie. Natuurlijk liep alles uiteindelijk
goed af en ’s avonds konden we lekker gaan

feesten in de bunker. Dinsdagmorgen moesten
we weer om half 9 aanwezig zijn voor de
faculteitstocht. Met een brak hoofd liep ik
boeken en dictaten te verzamelen, in te pak-
ken en uit te delen. ’s Middags was het tijd
voor de borrel. De eerste van de Intro en vol-
gens mij wel een geslaagde. De rest van de
week hebben we een beetje rondgelopen en
gefeest. Het was een hele leuke Intro.
Intro01commissie: bedankt.

Een paar dagen na de Intro begon voor mij de
tweede uitdaging. Er studeerden een aantal
mensen van Wiskunde en Informatica af, als-
nog van harte gefeliciteerd, en daaronder wa-
ren twee mensen die vroeger ook in het be-
stuur zaten: André Verleg en Heleen Neggers.
Het was de bedoeling dat ik ze allebei kort toe
zou spreken en ik had twee praatjes voorbe-
reid. Op het moment dat ik de zaal inliep be-
gonnen mijn zenuwen te gieren, met als gran-
dioos hoogtepunt het moment dat ik naar vo-
ren werd geroepen. Na een paar minuten vie-
len de zenuwen echter een beetje van me af en
kon ik iets relaxter verdergaan. Uiteindelijk
was ik blij dat ik het gehad had, de volgende
keer gaat waarschijnlijk weer iets makkelij-
ker.

Ik ben me ondertussen mentaal weer aan het
voorbereiden op de Follow-Up, GeLoveBoat
- The next wave. Ik hoop dat jullie ook mas-
saal komen om de Intro nog een weekendje
dunnetjes over te doen.

Dit was het alweer. Gegroet allemaal.
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Waarom naar BMT?
Peter Hilbers — voormalig vice-decaan W&I

Veel personen uit zowel de staf als
studenten hebben mij gevraagd
waarom ik van faculteit verander.
Onderstaand geef ik in het kort uit-
leg welke overwegingen tot de over-
stap naar de faculteit in wording
Biomedische Technologie
(Biomedical Engineering) hebben
geleid.

De historie
De faculteit Biomedische Technologie (BMT)
heeft een opleiding die dit academisch jaar zijn
eerste afstudeerders gaat krijgen. Van het be-
gin af aan heb ik geparticipeerd in het definieren
van de opleiding.  Een van de uitgangspunten
in de BMT-opleiding is de koppeling tussen
onderwijs en onderzoek. Vier jaar lang is daar-
bij de faculteit virtueel gebleven en is gestoeld
geweest op het bekende en succesvolle MIT-
model bij het definieren van een nieuwe oplei-
ding van het inhuren van onderwijs en onder-
zoek bij andere faculteiten. Je kunt nu eenmaal
niet een nieuwe opleiding zo maar uit de grond
stampen.  Een academische opleiding heeft een
sterke onderzoekslijn nodig en omgekeerd kun-
nen er vanuit het onderwijs nieuwe leuke
onderzoeksvraagstellingen komen.
Afstudeerders hebben echter een thuishaven
nodig en het onderzoek moet een herkenbare
eigen positie op de TU/e hebben. Daarom is
besloten de faculteit niet langer virtueel te la-
ten zijn, maar een echte staf te laten hebben. Ik
werd gevraagd om deel van die staf te worden
en dus de overstap te maken.

De afwegingen
Als je gevraagd wordt voor zoiets, dan ga je
uitvoerig nadenken over het verleden en je hui-
dige situatie.
Ik ben nu 5 jaar voltijdshoogleraar bij de fa-
culteit Wiskunde en Informatica en heb daar

eerst 3 jaar als capaciteits-
groepvoorzitter en nu 2 jaar
als vice-decaan bestuurs-
activiteiten ontplooit. Dat
besturen heb ik met veel ple-
zier gedaan en ik denk ook
dat we er met zijn allen in
geslaagd zijn weer een financieel gezonde, veel
studenten trekkende, kwalitatief zowel op het
gebied van onderwijs als onderzoek hoog-
staande faculteit te hebben, waar het leuk is te
werken en waar het goed toeven is.
Echter kijk ik naar mijn eigen activiteiten dan
moet ik constateren dat door de groei van de
studentenaantallen bij Informatica en het aan-
tal jaargangen bij BMT ik naast mijn bestuur-
staken een steeds grotere onderwijstaak heb
gekregen. Minder tijd voor onderzoek en
onderzoeksbegeleiding is lastig, zeker bij een
groeiende groep en een verbredend werkter-
rein. Goede invulling van zowel de Wiskunde/
Informatica als Biomedische Technologie acti-
viteiten leidde tot een dubbele taak, ik moest
dus een keuze maken.

Als ik mijn publicaties van de afgelopen jaren
beschouw dan moet ik constateren dat ik door
de samenwerkingen met andere faculteiten als
Scheikundige Technologie en Biomedische
Technologie, ik meer en meer in de
toepassingsgerichte tijdschriften ben gaan pu-
bliceren en minder in de pure Informatica tijd-
schriften. Toepassingen zijn altijd een belang-
rijke inspiratiebron voor mij geweest en ik
denk juist dat mijn kracht en die van mijn
groep ligt in het het hele traject van theorie,
model, algoritmenontwerp en simulaties.
Daarnaast participeerde ik in de kleine kern-
groep die inhoud moest geven aan het bio-ini-
tiatief in Eindhoven. Daarin is bio-informa-
tica een belangrijke component, die door de
moeilijke arbeidsmarkt lastig in te vullen is.

van de decaan
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Het starten van een nieuwe groep met als werk-
terrein biocomputing, biomodellering en
bioinformatica zou voor mij een nieuwe uitda-
ging betekenen. Kijk ik naar mijn bioritme dan
lijkt het of ik iedere 6 à 7 jaar die nieuwe uitda-
ging zoek… en vind.
Dat allemaal in ogenschouw nemende kwam
ik tot de conclusie de overstap te maken.

Steun
Ik had echter net zelf een strategierapport ge-
schreven, waarin ik een pleidooi hield om de
Informatica in Eindhoven te verbreden: Infor-
matica zou ook meer toepassingen moeten
omarmen.  Ik had het er daarom moeilijk mee
om zelf een slecht voorbeeld te geven, maar
anderen hebben me overtuigd met diverse ar-
gumenten. De decaan Jan Karel Lenstra bij-
voorbeeld ondersteunde mijn benadering van-
uit het TU/e belang, vanuit waar mijn onder-
zoek het beste thuishoort en wat mijn persoon-
lijke drijfveren zijn.
Toen ik mijn groep mijn beslissing vertelde,
werd ik aangenaam verrast door de positieve
reacties en de vragen om met mij de overgang
mee te mogen maken. Uiteindelijk stappen we
dus met ons zevenen over: Huub ten Eikelder,
Nico Kuijpers, Anthony Liekens, Bart Mark-
voort, Ronald Ruimerman, Margret Philips en
ikzelf.

De toekomst
Wiskunde en Informatica zijn prachtige vak-
ken. Het uitgangspunt van BMT dat onder-
wijs en onderzoek stoelen op de activiteiten
in de faculteiten blijft natuurlijk onveranderd.
BMT wil daarom ook nauwe samenwerkings-
banden houden met de verschillende facultei-
ten waaruit zij ontstaan is. Dat blijkt onder
andere ook uit de de detachering van Dragan
Bosnacki vanuit BMT naar de faculteit Wis-
kunde en Informatica. Ik vind het ook zeer fijn
dat ik één dag per week aan deze faculteit ver-
bonden kan blijven. Naast parallellisme hoop
ik de komende tijd dan ook binnen de Informa-
tica gestalte te kunnen geven aan de bio-infor-
matica.

Dank
Eenieder persoonlijk bedanken voor de fijne
acht jaren die ik in deze faculteit heb gehad,
heeft het risico dat ik en mensen en activitei-
ten vergeet. Daarom heb ik maar besloten dat
niet te doen, maar iedereen bij deze te bedan-
ken voor zijn of haar zeer prettige samenwer-
king in de afgelopen jaren en hopelijk kunnen
we dat nog lang continueren.
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GEWIS the meaning of life
bestuur 2001/2002

Who da man?

Martijn Wolfs — voorzitter

Ondertussen zit ik alweer een kwartier naar een bijna leeg
scherm te staren. Het schrijven van een stukje valt toch niet
altijd mee. Laat ik bij het begin beginnen.
Het was 9 april van het mooie jaar 1980 toen Martijn Wolfs het levenslicht
zag in Maastricht. Ondertussen is het alweer meer dan 21 jaar later en studeer
en woon ik tegenwoordig in Eindhoven. Ik ben 4e jaars informatica student
(tenminste op papier) en dit jaar ben ik voorzitter geworden van GEWIS.
Mijn GEWIS-carrière begon als eerstejaars in de EersteJaarsCommissie (EJC),

daarna rolde ik min of meer vanzelf in de AC en de BAC, waar ik uiteindelijk zelfs penning-
meester van werd. Nu dus voorzitter en wat de toekomst gaat brengen is afwachten.
Ik zal in het kort proberen te vertellen wat voorzitter zijn nou precies inhoudt. Je bent het
gezicht en aanspreekpunt van de vereniging, je zorgt voor de presentatie naar buiten. Een
andere taak is het op de hoogte blijven van de zaken die spelen, in de vereniging maar ook bij
je medebestuursleden. Je helpt waar dat nodig is en houdt het overzicht. Vergaderen en verga-
deringen voorzitten is een andere taak waar een voorzitter zich mee bezig houdt. Al met al een
mooie functie die ik met veel plezier vervul.
In een stukje met beperkte lengte kun je lang niet alles kwijt wat je kwijt wilt. Ik sluit dan ook
af door te zeggen: wil je meer over mij of het voorzitter zijn weten, spreek me aan. Ik hoop tot
ziens.

Als het plakband op is

Remco Beckers — secretaris

Ik ben nou al drie dagen aan het plannen dat ik dit stukje
ga schrijven, maar het schiet niet op aangezien ik een hekel
heb aan stukjes schrijven. Nu vraagt iedereen zich natuur-
lijk af waarom ik dan secretaris ben geworden en eigenlijk
weet ik dat nog steeds niet.
Misschien is het wel een of andere natuurlijke drang tot typen of is het van-
wege de leuke verhalen van oud-bestuursleden, ik hoop er in dit jaar in ieder
geval achter te komen wat er nou zo leuk is aan bestuur zijn.

Ik zal me nu toch maar even voorstellen: ik ben Remco Beckers en secretaris 2001/2002 van

U heeft al kennis kunnen maken met  de nieuwe bestuursleden. Ze heb-
ben een dijk van een leus (zie titel). Ze hebben zichzelf al actief gepromoot
tijdens de Intro. Voor al diegenen die te beneveld waren tijdens die week,
of er gewoonweg niet waren: hier is het 20e bestuur van GEWIS!
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studievereniging GEWIS. Inmiddels ben ik 20 jaar oud, om binnenkort zelfs al 21 te worden, en
net begonnen aan mijn derde jaar informatica. Ik kom uit Limburg, uit het lieflijke plattelands-
plaatsje Linne, en behoor dus tot het selecte groepje GEWISsers dat zich Limburger mag
noemen.
De secretaris is waarschijnlijk de persoon die je het meest in het bestuurshok ziet zitten om
notulen te typen, of post te archiveren. Je kan ook bij mij terecht als je lid wilt worden van
GEWIS of als je het Huishoudelijk Reglement, de statuten van GEWIS of verslagen van verga-
deringen wilt inzien.
Als het plakband bij GEWIS weer eens op is of je kunt geen pen vinden dan kan je bij mij komen
zeuren dat er weer eens nieuwe kantoorartikelen besteld moeten worden. Natuurlijk doe ik dan
helemaal niets, maar als je komt vragen of ik eventueel nog in de gelegenheid zou zijn om
binnenkort een keer als het mij uitkomt wat spullen bij te bestellen dan zal ik er eens over
nadenken of ik dat zal doen. Als je verder nog algemene GEWIS-vragen hebt dan kun je daarmee
ook bij mij terecht.
Tot nu toe is het bestuursjaar nog erg goed bevallen, ook al was het vakantie en waren er al
genoeg dingen die geregeld moesten worden. Nu aan het begin van het collegejaar wordt het
alweer een stuk drukker, in ieder geval wordt het wat mij betreft een geweldig leuk jaar en ik
hoop dat wij als bestuur kunnen zorgen dat dit ook voor de rest van de leden van GEWIS geldt.

Geld geld geld?

Niek Palm — penningmeester

Ik ben Niek Palm en op 22 november 1977 ben ik in Nijmegen
op deze wereld gezet. Na de gebruikelijke babyjaren volgde
er een zware periode van onderwijs. Namelijk: crèche, kleu-
terschool, basisschool, mavo, havo en vwo. Aan het eind
van dit trajekt woonde ik in het mooie plaatsje Wijchen.
Maar net zo als jullie besloot ik in Eindhoven te gaan stude-
ren.
Tijdens mijn Intro ben ik er al achter gekomen wat voor een leuke vereniging
GEWIS is. Ik ben dan ook in mijn eerste jaar lid geweest van de EJC. De jaren daarna ben ik bij
de AC, BAC en GeWOONWEG gegaan en deze commissies zal ik ook zeker blijven doen. Maar
dit jaar mag ik ook een jaar onze vereniging besturen als penningmeester. Ik hoop dat het een heel
leuk jaar wordt met veel uitdagingen.
Groetjes!

The entertainer

Gijs Hollestelle — Vice-voorzitter

Na wat toegangsrechten te hebben misbruikt om de stuk-
jes van mijn collega’s al voor publicatie te lezen, heb ik be-
sloten om zelf ook een vergelijkbaar stukje pulp te produ-
ceren.
Ik ben geboren op 24 januari 1981, in het zelfde dorp als Huub Hangop:
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Oudenbosch. Zodat ik op het moment van schrijven 20 jaar oud ben. Ik ben al zolang ik studeer
in Eindhoven actief bij GEWIS, bijvoorbeeld in: de EJC, AC, GeDOE, CBC, HongCo en WW.
Dit jaar zal ik mijn studie nog iets minder serieus aanpakken en nog meer tijd in GEWIS steken
dan voorgaande jaren, omdat ik nu vice-voorzitter ben.
Vice-voorzitter is natuurlijk de mooiste functie binnen het bestuur, omdat je verantwoordelijk
bent voor alle dingen binnen GEWIS: de ruimte, de commissies en natuurlijk de foto’s. Ook
mag ik onze voorzitter vervangen in zijn afwezigheid.
Als je verder nog iets wilt weten, in een commissie wilt of gewoon eens gezellig wilt praten,
kun je me iedere donderdag bij de borrel aanspreken. Tot bij GEWIS!

Contacten

Karin Poels — PR-functionaris

Hoi GEWIS-lid, ook ik zal komend jaar in het GEWIS-bestuur
een functie uitoefenen. Voorlopig ben ik de PR-functionaris
van GEWIS. Om mezelf even voor te stellen, ik ben vierdejaars
technische wiskunde en daarmee de enige wiskundige en de
enige vrouw in het bestuur.
Wat mijn taak in grote lijnen inhoudt:
Aan de ene kant haal ik geld binnen voor GEWIS, waardoor tal van activiteiten
kunnen plaatsvinden. Zo kan dit blad 4 à 5 keer per jaar uitkomen en kunnen
dingen als de intro, excursies naar het buitenland, het lustrum komend jaar en

nog veel meer andere dingen plaatsvinden zonder al te veel geldelijke bijdragen van de leden van
GEWIS.
Natuurlijk staat er ook iets tegenover het “binnenhalen” van geld. Wij kunnen leuke dingen doen,
maar tegelijkertijd zorg ik zo, dat bedrijven reclame kunnen maken bij de leden van GEWIS. Zo
kunnen de leden bedrijven wat beter leren kennen en dit is natuurlijk alleen maar een goede zaak.
Het vermakkelijkt het zoeken naar jouw ideale werkplek voor later.
Aan de andere kant onderhoudt ik de contacten ook met de bedrijven. Zo ga ik regelmatig
bedrijven bezoeken om informatie met ze uit te wisselen en dingen af te spreken.
Zoals je ziet ga ik vast genoeg te doen hebben komend jaar en ik moet zeggen, ik heb er ook zin
in!
Tot ziens bij GEWIS!

Voor al uw onderwijsweetjes

Jeroen Jansen — OnderwijsCommissaris

Mijn naam is Jeroen Jansen en ik ben de opvolger van Jake
de Oude als onderwijscommissaris van GEWIS.
Voor diegenen die mij niet kennen zal ik me voorstellen. Voor anderen is dit
stukje een feest van herkenning of niet. Jeroentje werd, twee jaar eerder dan
Jaspertje, op twintig januari 1979 geboren in het stille en vruchtbare
Baerendrecht. Tegenwoordig is het niet zo stil en rustig meer. Er wordt veel
nieuw bijgebouwd en dan vooral tenenkrommend lelijke nieuwbouw. Het laat-
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ste project van de NS, zoveel mogelijk spoor dwars door Barendrecht helpt ook niet echt. Maar
het is nodig want alle wegen leiden naar Barendrecht.
Basisschool de Tweemaster was mijn speelterrein tot 1992. Daarna heb ik nog een tijd op
Walburg in Zwijndrecht gezeten waar ik ook in de medezeggenschapsraad heb gezeten. Op een
gegeven moment begon dat toch te vervelen en was het tijd voor iets nieuws en in 1998 ben ik
naar Eindhoven gekomen. Het is vrij toevallig dat ik hier terecht ben gekomen, maar dat heb-
ben de meesten geloof ik.
Mijn eerste jaar heb ik bij mevrouw Duthler en haar twee dochters gewoond. Dit beviel niet en
door wat gezeur achteraf heb ik nu een hekel aan haar. (Om deze reden is haar naam gefingeerd.)
Met behulp van geluk en mijn Intropappa Huubke woon ik nu aan/langs de ring in Studenten-
flat ‘de Druppel’. Dit bevalt prima en voorlopig zal ik mijn huisgenoten niet aanvallen of
verhuizen. Opvallend is wel dat steeds meer huisgenoten mij vertellen dat ze met hun deur op
slot slapen. Als je echt het naadje van de kous wil weten, spreek me dan aan bij GEWIS.

Infima
de Infima-spionnen

Hoor jij ook een leuke uitspraak tijdens college of de borrel? Mail ze naar
supremum@gewis.nl!

Lambèr Royakkers over implicaties:
“Niet waar impliceert altijd Waar, want als je met iets onzinnigs begint, kan er alleen maar iets
zinnigs uitkomen.”

Op een zonnige zomernacht, op het balkon van de AOR, staat Rob het verschrikkelijke nieuws
uit te leggen dat bijna al zijn introkids aan de cola zijn, waarna hij belooft:
“Als ik nog een keer intro begeleid, zorg ik dat ik vantevoren alcoholist ben!”

Tijn op de gang voor GEWIS: “Mensen vonden dat ik ook voor Denis door had moeten gaan.”
Denis: “Hoezo, ben jij ook zo gefrustreerd dan?”

Miguel tijdens laatste bijeenkomst Chireco vóór vertrek:
“Oh, ik heb 2 keer Nanjing getypt. De ene moet Shanghai zijn. Typfoutje.”

Tijdens het etentje na de constitutieborrel van het 20e bestuur:
Monique: “Denis, heb je nog een leuk verhaal? Vertel eens.”
Denis zwijgt vol ongeloof.
“Nee, serieus.”

Wiko: “Zijn die posters van de dies door de AC gemaakt?”
Arnout: “Nee, hoezo?”
Wiko: “Ze zijn ontzettend lelijk.”
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Willy mACkus — AC

Heel af en toe organiseert de
ACtiviteiten Commissie zowaar een
ACtiviteit die ACtief is. Want be-
halve jeu de boulen, darten, boog-
schieten, tafelvoetballen, sjoelen,
bowlen, poolen, diverse speciale
borrels enzovoorts zijn we vorig jaar
ook weer gaan zaalvoetballen, laser-
schieten, schaatsen, fietsen (met de
ACtievelingendag) en kanoën. Hoe-
wel de AC er toch altijd voor zorgt
dat je ook van deze ACtiviteiten
niet al te moe wordt en natuurlijk
is er ook bier bij.

Wegens het daverende succes van vorig jaar
ging de AC dus ook dit jaar weer kanoën. De
aankondiging van deze ACtiviteit kwam erg
kort van tevoren omdat de AC zoiets had van
hé het wordt mooi weer, dan is het niet zo erg
om nat te worden, laten we gaan kanoën.
Woensdag 30 mei reisden we met z’n 13’en af
naar Valkenswaard.

We hadden een aantal dingen geleerd van de

vorige keer:
• Peddelen is nergens voor nodig, de Dommel

stroomt hard genoeg.
• Een tonnetje om je waardevolle spullen en

droge kleren in te bewaren kan van pas ko-
men.

Dit jaar hebben we er weer wat bij geleerd:
• Nat worden is optioneel, behalve als je in de

buurt van Merijn en Johan komt (ongeveer
46% van de deelnemers werd nat).

• Bier is ook waardevol, vooral in tijden van
schaarste.

• Volle flesjes en blikjes bier die in de Dommel
vallen vind je niet meer terug.

• Halverwege de route is er een aanlegsteiger
en kun je op het terras gaan zitten.

• Om 19.00u moet eigenlijk iedereen van het
water af zijn, anders komt Wim Kano je per-
soonlijk halen.

Als we volgend jaar nog welkom zijn gaan we
vast en zeker weer en dan ga ik een derde po-
ging doen om droog te blijven. En driemaal is
scheepsrecht...

— Merijn had het om-
slaan al goed onder de
knie…
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Seminar Peer2Peer
Jake de Oude — BiEC

Tja, het is al een tijdje geleden, maar
op 23 mei organiseerde de BiEC een
seminar. Eigenlijk is ‘mede-organi-
seren’ een betere term, want de
SExCie van studievereniging Inter-
mate heeft het meeste werk gedaan.

Er waren drie sprekers uitgenodigd die iets te
melden hadden over het onderwerp van het
seminar, peer-to-peer technology (kortweg
P2P). Ten eerste was daar de dagvoorzitter,
de heer Smits, hoogleraar Recht & Techniek
hier op de TU/e. De beste man opende het
seminar en gaf na een korte inleiding het
woord aan Martin Ruiter van Cap Gemini
Ernst & Young. Dhr. Ruiter definieerde het
begrip peer-to-peer voor de leken onder ons.
Het enige echte criterium om iets P2P te mo-
gen noemen is dat het communicatie behelst
tussen twee (of meer) PC’s over een netwerk.

De PC’s zijn hierin gelijkwaardig, er is geen
sprake van een master en een slave — de PC’s
zijn beide zowel server als client. Peer2peer
slaat op het eerste deel van de definitie: peer is
Engels voor gelijkwaardige. De PC’s hebben
verschillende taken: het ontdekken van andere
computers (lookup), de inhoud van de ge-
deelde informatie op een computer (de index)
opvragen en het delen van informatie met an-
dere computers. Om de definitie van P2P on-
doorzichtiger  te maken hoeft niet elke com-
puter alle taken te vervullen. Een aparte com-
puter kan bijvoorbeeld alleen index van de in-
dexen van meerdere computers bijhouden (een
indexing server). Ook kan een aparte compu-
ter lookup-informatie bijhouden, zodat je snel
heel het netwerk kent (een lookup server) of
kunnen deze twee gecombineerd worden tot
een indexing en lookup server. Dit laatste sys-
teem gebruikt Napster bijvoorbeeld.

Privacy
Tot zover de technische kant van P2P. De heer
Gilles van Blarkom vertelde ons het één en het
ander over de maatschappelijke kant van P2P,
namens de Registratiekamer. Dhr. van Blarkom
kon niet zoveel vertellen over P2P en ver-
breedde al snel het onderwerp. Privacy op het
Internet werd besproken, maar ook de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Leuk gegeven
was dat de Registratiekamer het ook allemaal
niet eens is met de verkoop van persoons-
gegevens door providers en sites. Als je bij-
voorbeeld dacht dat al die gratis providers niks
van je moesten hebben omdat je geen
abonnementsgeld moest betalen, helaas. Je be-
taalt namelijk met het geven van je gegevens.
Niet alleen degene die je geeft bij je inschrij-
ving — ook je surfgedrag is erg interessant
voor deze en gene. Al die spam die je krijgt?
Die komt van bedrijven die je gegevens hebben
gekocht. Dus vul nooit meer ‘zomaar’ een for-
muliertje in…
Natuurlijk zijn niet alle providers zo gemeen.
Enkele jaren geleden kwam de provider XS4all
in het nieuws omdat ze weigerde klantgegevens
te verstrekken. En met recht. Die gegevens zijn
privé, en daar heeft de Nederlandse staat niks
mee te maken.

Na dit verrassend interessante verhaal pro-
beerde de heer Smits nog een discussie op gang
te krijgen tussen de twee sprekers en het pu-
bliek. Dit lukte helaas niet zo goed.

Beer2Beer
Natuurlijk wordt een seminar afgesloten met
een borrel, en dit keer was geen uitzondering.
In de oude vertrouwde GEWIS-ruimte was het
lekker drinken en goed napraten.

activiteit
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2 in 1
Woensdag 6 juni vond de Delft-Eind-
hoven-Twente-dag plaats, georgani-
seerd door uw aller GEWIS. Natuur-
lijk heeft de Supremum een artikel
van een van de deelnemers/organi-
satoren. Als bonus hebben we echter
ook nog een artikel van de sponsor
van deze dag, Nyquist. Zo kun je
mooi het verschil in perspectief zien.

DET-dag 2001
Willy Mackus — GEWIS DET-dag Organisatie Eindhoven (GEDOE)

Op woensdag 6 juni werd in Eind-
hoven de Delft-Eindhoven-Twente
dag georganiseerd. Deze dag stond
eigenlijk geheel in het teken van de
studentendrank bij uitstek: bier.

De dag zou voor de deelnemers om 11.00u
beginnen met een case verzorgd door Nyquist,
‘De beste barman’. Maar de deelnemers van
buiten Eindhoven waren toen nog niet aan-
wezig. De deelnemers van Wiskunde en Infor-
matica Studievereniging Christiaan Huygens
uit Delft kwamen ietsje later in jacquet aan-
zetten. Wiskundig Studiegenootschap Abacus
had autopech en arriveerde 3 kwartier later.
Beter laat dan nooit want van I.C.T.S.V. Inter-
Actief kwam jammer genoeg helemaal niemand.

Automatisch bier
De probleemstelling van de case was dat Ro-
boman zo snel mogelijk een perfect biertje
wilde. Perfect wil zeggen met een mooie kraag,
een goede bier/schuim-verhouding en zo min
mogelijk verspilling. Zo snel mogelijk bete-
kende dat de deelnemers met zo min mogelijk
runs dit biertje moesten tappen. De parame-
ters die je kon instellen waren onder andere de
hoek van het glas, de draaisnelheid en de tijd
dat de tap openstaat. Terwijl de commissie
voor de lunch zorgde dachten de deelnemers in

6 groepen over het probleem na en verzonnen
diverse oplossingen die vervolgens gepresen-
teerd werden.
Voor het testen had Nyquist bij GEWIS een
volautomatische tapopstelling gemaakt. Na een
kort juryberaad kwam het groepje dat maar
liefst 3 cm bier had getapt als winnaar uit de
bus. De prijs bestond uit een Roboman- trofee
en een bierpakket.

Na de case vertrokken we naar Stratum. Bij de
Repelsteel, de Tipsy Duck en Santé werden
wat spellen gespeeld zoals maxen, party & co,
‘raad het liedje’ en tafelvoetbal. De Delften-
aren daagden Enschede en Eindhoven uit voor
een bierestafette. Delft bleek het beste getraind
en won glansrijk van beide andere steden. Het
team van Eindhoven (bestaande uit grote Karin,
Remco en Willy) werd tweede omdat Enschede
gediskwalificeerd werd.
’s Avonds gingen we eerst een goede bodem
leggen met een lekkere barbecue met appel-
moes en een tap. Daarna vond het GEWIS feest
(PARTII) plaats in de AOR. Met veel gratis
bier en nederpop muziek gespeeld door de
coverband ‘Prak!?’ werd het een geslaagd
feest.
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— Dorine Vaessen bij de opstelling
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Wie tapt het beste biertje op D-day
Dorine Vaessen — Nyquist

Hoe kun je ongeveer 50 wiskunde-
en informatica studenten uit Delft,
Eindhoven en Twente tijdens de
jaarlijkse DET-dag in juni met en-
thousiasme een case laten volbren-
gen? Sponsor Nyquist Industrial
Control kwam met het juiste ant-
woord. Vraag ze wie het beste een
biertje kan tappen en je hebt alles
under (motion) control.

Een delegatie van Nyquist en enkele studen-
ten van de TU Eindhoven brainstormden een
paar weken voor de bewuste D-day over het
concept van de case. In de resterende periode
offerden vier Nyquist-medewerkers een deel
van hun vrije tijd op aan de uitwerking er van.
Dat resulteerde in de volgende opdracht: tap
het perfecte biertje voor Roboman.
Roboman is de mascotte en hét centrale punt
in de wervingscampagne van Nyquist. ‘Geen
kunst aan’, zullen velen hebben gedacht. ‘Ik
werk al jaren achter de bar’. Maar deze case
hield toch iets anders in dan een biertje tappen
in de kroeg.

Toelichting
De DET-dag ging van start met een presenta-
tie over Nyquist en een toelichting op de case.
In groepjes van vijf berekenden de deelnemers
het tapproces aan de hand van constructie en
timing. De constructie bestond uit een tap-
mond die elektronisch open en dicht kan wor-
den geschakeld en uit een glas dat rond een
gedefinieerd draaipunt kan worden gekanteld.
De deelnemers gingen aan de slag met het be-
denken van een methode waarmee ze een zo
goed mogelijk biertje konden tappen in zo min
mogelijk pogingen. Volgens Roboman moest
het perfecte biertje voldoen aan een paar ken-
merken: de verhouding schuimkraag/bier is 1:3,

er is nauwelijks tot geen bierverspilling en na
het afschuimen is de top van de schuimkraag
egaal glad. Ondertussen liepen de Masters in
Motion van Nyquist rond om allerlei vragen
te beantwoorden. Na de berekeningen presen-
teerden de studenten hun methoden. Enkele
creatieve opmerkingen kwamen naar de op-
pervlakte zoals:
Next  year’s quest for  ultimate industrial  self
learning tap.

Klep
Gedurende de praktijktest in de bar van GE-
WIS voerden de Masters in Motion de bere-
kende parameters in op de computer. De elek-
tronische biertap kwam in beweging en ver-
volgens bleek welk groepje het beste biertje
wist te produceren. De presentaties van die
ochtend nam de jury eveneens mee in de be-
oordeling.  De uiteindelijke winnaars moch-
ten de enige echte Roboman-trofee in ont-
vangst nemen. Ondanks dat hun verhouding
kraag versus bier niet helemaal aan de eisen
van Roboman voldeed. Dit probleem werd
veroorzaakt doordat de klep teveel weerstand
had. Vanwege de iets te krappe voorbereidings-
tijd was er helaas geen mogelijkheid meer de
klep voor de DET-dag om te wisselen.

De DET-dag heeft ertoe geleid dat Nyquist nu
in het trotse bezit is van een elektronische bier-
tap. Dus als je eens samen met ons een biertje
wilt drinken… je bent altijd welkom in ons
hoofdkantoor aan de Luchthavenweg 20 in
Eindhoven. Ook als je bij Nyquist wilt sollici-
teren.

activiteit
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Michiel Buddingh — EJC 2001

Bier. Je kunt zeggen wat je wilt over
stereotiepen en vooroordelen, maar
je kunt met zekerheid stellen dat
dit goudgele gerstennat nog steeds
een grote rol speelt in het dagelijks
(!) leven van de student. Helaas
wordt de vloeistof vaak alleen maar
geconsumeerd, terwijl je er toch
zoveel andere leuke dingen mee
kunt doen. Zoals sporten.

Reden genoeg om voor de Eerstejaars Com-
missie 2001 om een sportmiddag te organise-
ren met de drank bier in de hoofdrol. Zo kwam
het dat op 12 juni 2001 enkele groepjes
GEWISsers monter oostwaarts trokken, op
zoek naar een groot bos dat, zo was
ons verteld, slechts zo’n twintig mi-
nuten lopen was vanaf de TU.
Het mag duidelijk zijn dat wij pas na
zo’n anderhalf uur lopen in de bran-
dende zon onszelf konden neerzetten
op een open plek in het bos, onder de
schaduw (en verfrissende zwavelgeur)
van de Eindhovense waterzuiverings-
installatie. Al snel werden de flesjes
lauwwarm bier tevoorschijn gehaald,
en begonnen we aan het indrinken.
(Een belangrijke voorbereiding voor
elke serieuze biersporter. Bovendien
hadden we geen zin om gelijk te be-
ginnen). Maar al gauw kwamen de
voetballen tevoorschijn en begonnen
wij aan bierflesjesvoetbal. De regels
zijn vergelijkbaar met paaltjesvoetbal,
maar met flesjes bier in plaats van paal-
tjes. Ook mag degene die het flesje
van een ander omschiet, dit leegdrin-
ken.

De pret werd enigzins gedrukt toen

de twee ballen die we hadden meegenomen lang-
zaam leeg bleken te lopen. Misschien was een
dennenbos ook niet de juiste locatie voor een
balspel. Hoe dan ook, we begonnen aan het
tweede spel: biertwister! Biertwister is een
variant van het bekende gezelschapsspel
Twister, maar in plaats van met kleuren is het
bord ingedeeld in biermerken. De ideale sport
om te beoefenen onder het genot van een lauw
biertje.
Als laatste evenement hadden we natuurlijk
een bierestaffette. Natuurlijk een klassieker, en
verreweg de bekendste onder de bierspelen.
Een leuke afsluiting voor een best geslaagde
middag.
Volgende keer: koken met bier!
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HongCo 2001
Remco Beckers en Gijs Hollestelle — Hongarije Commissie 2001

Ook dit jaar weer, zijn we met een
groep van 12 gezellige GEWISsers
naar Hongarije vertrokken. Op een
mooie zonnige zaterdagavond in juli
verzamelden we op het station, om
vervolgens 17 uur in de trein te zit-
ten en volledig brak, zwetend en
stinkend in Hongarije aan te komen.

Daar werden we opgewacht door onze
Hongaarse hosts, die voor ons twee fantas-
tische weken hebben geregeld. We hebben le-
zingen gehad, een boottocht gemaakt, een vier-
tal kastelen bezocht en nog veel meer leuke
dingen gedaan. Omdat in Hongarije alles zo
goedkoop is, is dit de perfecte plek om met
studenten iedere dag uit eten te gaan en op het
teras te zitten.  Ook de traditionele Hongaarse
drank palinka is weer veelvuldig gedronken en

we waren erg blij dat er geen grenscontrole
was, aangezien er een limiet van 1 liter sterke
drank per persoon mag worden uitgevoerd. Op
de terugweg had Gijs slaapcoupés losgeslijmd
bij een aantal Jonge Socialisten in dezelfde trein
en konden 6 deelnemers dus heerlijk slapen.
Helaas bleek dat het slaapdeel later in Keulen
aankwam dan de rest van de trein, zodat de
overige deelnemers de bagage van de fris uitge-
slapen mensen hadden moeten sjouwen en we
wat later terug in Nederland aankwamen, wat
de moeder van een bepaalde deelnemer nogal
had verontrust. Twee fantastische weken rij-
ker konden we een paar uur later heerlijk gaan
slapen. Volgend jaar zal de HongCo in Neder-
land zijn, als je zin hebt om de internationale
contacten van GEWIS wat te onderhouden dan
raden we je van harte aan om mee te doen.

activiteit

Infima
de Infima-spionnen

Hugo vertelt over het motto van zijn bestuursjaar.
Hugo tegen Rob: “Hoe zit dat trouwens met jullie motto?”
Rob: “Het motto is ‘Luid en duidelijk’.”
Jan van Thiel, die iets verderop zit: “Huh, wat?”

Johan: “Zit je nog wel op NatLab?”
Dennis: “Yup, ik word gedoogd.”

Lambèr Royakkers: “Ik heb ook les gegeven aan juristen. Wat zeg ik, ik heb zelf rechten
gestudeerd en afgemaakt. Dat is niet iets om trots op te zijn, iedereen maakt fouten.”

Miguel vertelt dat hij niet snapt dat Aukje geen intro wil begeleiden.
Willy: “Dan moet je haar een paal geven, dan wil ze wel.”
Miguel: “Maar ze wilde ook al niet mee zeilen, en daar zijn toch palen in overvloed!”

Marc over de bandleden van Gorillaz: “Hoe heet dat springende Chineesje nou?”
Rob: “Mao.”
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Wie niet zeurt moet niet zeiken
Jeroen Jansen — OnderwijsCommissaris GEWIS

GELUK is… een feestje
GEWIS Lustrum Kommissie (GELUK)

Op 28 juni 2002 wordt GEWIS 20
jaar. Dat lijkt reden voor een
feestje.

Tijd voor bier dus. Maandag zal dat plaatsvin-
den in de vorm van een mooie, lekkere, gratis
openingsborrel. Vervolgens zal er op dinsdag
en uitstapje plaatsvinden naar een geheime
locatie (ditmaal niet de AOR). Harry zal er-
gens ’s ochtends aanmeren met zijn Willy de
Kruyff-bus. Op de locatie(s) is het mogelijk
om onder genot van een drankje te ontspan-
nen. Deze trip is speciaal bedoeld voor de ac-
tieve en ereleden van GEWIS. Aansluitend zal
er een groots feest plaatsvinden, ditmaal niet
in de AOR, zonder Midnight Rund, maar bij
studentenvereniging DEMOS, dus neem je
bordeauxrode polo mee. Er is met aan zeker-
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heid grenzende waarschijnlijkheid gratis bier.
Het wordt leuk.

Op woensdag zal er, indien er een symposium-
commissie gevonden kan worden, een sympo-
sium plaatsvinden. Om onduidelijke redenen
is het onderwerp nog niet bekend. Voor degene
die het leukste onderwerp verzint, zal GE-
LUK een toepasselijke prijs uitloven. Don-
derdag is het borrel, hierna kun je bijvoorbeeld
shoarma eten of friet, en een kroeg bezoeken,
bijvoorbeeld wel de AOR. De donderdagse
borrel zal worden opgeleukt met allerlei flauwe
grappen verteld door Remco Beckers. Vrijdag
is er een reünistendag. Deze is bedoeld voor
reünisten, maar studenten zijn ook best wel-
kom waarschijnlijk.

Het is zover! Het jaar is weer begonnen. Maar in plaats van student ben
ik nu bestuurslid en zelfs onderwijscommissaris van GEWIS.

Ik heb al eens in de medezeggenschapsraad gezeten op mijn middelbare school, maar dit vind ik
wel veel spannender. Niet één vergadering in de maand, maar elke week een paar. Er wordt hier
ook daadwerkelijk geluisterd naar studenten. ‘Goed idee, maar we hebben het al zo geregeld’, is
meer dan één keer voorgekomen. (Ik hoop daar nooit op terug te hoeven komen.)
Misschien heb je nu zoiets van: ‘He, jij hebt nog helemaal niks gedaan als onderwijscommissaris,
jij hebt toch helemaal niks te vertellen.’ Daar heb je dan gelijk in, zo heel veel heb ik nog niet te
melden. Om te zorgen dat ik toch het echte onderwijscommissarisgevoel kan ervaren, wil ik
daarom iedereen om zijn medewerking verzoeken. Als je één of ander onderwijsgerelateerd
probleem hebt, vertel het aan mij. Klaag niet alleen tegen je buurman, vertel het aan mij. Je kunt
me vinden bij GEWIS of me een mailtje sturen (oc@gewis.nl).

Een fijn jaar!
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FaculteitsRaad gezocht
Jake de Oude — Lid FR W&I

Jij, als student W&I, mag dan je stem uitbren-
gen op een aantal kandidaten die hebben aan-
gegeven dat ze wel in de FR willen. Nu zijn er
eigenlijk twee verzoekjes.
Als eerste: of jullie alsjeblieft willen gaan stem-
men op die dag. Hoe meer mensen er gaan stem-
men, hoe meer het FB ons serieus zal nemen.
Het staat niet zo indrukwekkend als we zeg-
gen dat maar 10% van alle studenten de moeite
heeft genomen om te stemmen.
De tweede vraag is of er iemand onder jullie is
die geïnteresseerd is de FR te gaan. Op het
moment zijn er nog vrij weinig kandidaten —
zo weinig, dat we de gewenste 5 plaatsen niet
eens kunnen vullen. Wat houdt de job in? Nou,
je vergadert één keer in de maand met het FB.
Dit gebeurt doorgaans op maandag, om 14.00
uur. Er zijn ook per maand 2 voorbesprekingen
in de pauze. Voor elke vergadering krijg je wat
vergaderstukken die gelezen moeten worden.
Je krijgt trouwens ook nog een aardige (gelde-
lijke) vergoeding voor je inspanningen.

Ben je geïnteresseerd, of wil je meer informa-
tie, neem dan contact op met de StudentenRaad
(sr@win.tue.nl) of kijk eens op de pagina’s
van de FaculteitsRaad en de StudentenRaad
(http://www.win.tue.nl/fr/,
 http://www.win.tue.nl/sr/). Je kunt natuurlijk
ook op maandag in de pauze naar de Studenten-
raad toe — ze vergaderen van 12:40u. tot
13:15u. in HG 6.29.

Zoals elk jaar wordt ook dit najaar
verkiezingen gehouden voor de
FaculteitsRaad (FR) van onze facul-
teit. Voordat ik met het werven be-
gin, zal ik eerst eens vertellen wat
de FR nu eigenlijk doet.

De FR vergadert één keer in de maand in het
bijzijn van het  FaculteitsBestuur, het hoogste
bestuurlijke orgaan van de faculteit. De Raad
kan punten aankaarten bij het FB om informa-
tie in te winnen, om voorstellen te doen of
voorstellen van het FB goed- danwel af te keu-
ren. De Raad mag het FB gevraagd en onge-
vraagd advies geven. Waar gaat het dan zoal
over? Het onderwijs wordt al grotendeels be-
sproken in de opleidingscommissies, dus de
Raad kan zich concentreren op grotere dingen.
Aanstelling van personeel, goedkeuring van de
begroting van de faculteit, gebruik van ruim-
ten, arbeidsomstandigheden (denk o.a. RSI),
communicatie naar studenten (website, e-
mail)… Oh ja: in de FR zitten 5 studenten en
5 medewerkers.

Ook gij?
Dan nu over naar het wervende gedeelte, want
ik schrijf dit stukje natuurlijk ook niet zomaar.
Wat is het geval: op donderdag 13 december
zijn er verkiezingen voor de FaculteitsRaad.

verkiezingen
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De eerste loodjes wegen ook zwaar...!
Merijn van Pelt - Intro commissie 2001

Wat een week was het weer, de
Introductie-week. De borrels bij GE-
WIS, de leuke instanties op de TU/
e en natuurlijk het feesten in de
bunker. Ook de binnenstad van
Eindhoven zag er leuk uit met al die
studenten, die in hun Intro-shirts
op weg naar de volgende kroeg
waren tijdens de kroegentocht.

Maar zwaar was het ook! ’s Ochtends vroeg
uit de veren om weer zo’n lekker ontbijt op de
TU/e te nuttigen. En het was niet alleen door
de eentonigheid van de broodjes dat het alle-
maal niet zo lekker naar binnen wilde. Je maag
en de rest van je lichaam protesteerde soms
hevig tegen het wakker zijn op te vroege tij-
den. Gelukkig waren je begeleiders er dan om
je weer te motiveren en dan fijn weer door te
gaan met de Intro.

Maandag: Afvaart
Terwijl de nieuwe studenten maandagochtend
bezig waren met het na-inschrijven of het ha-
len van hun eerste lunch die week, waren wij al
een tijdje bij GEWIS bezig om de Intro op
poten te zetten. De meeste jaren heb ik de
Intro als begeleider meegemaakt, maar dit jaar
leek het me wel leuk om samen met Marian,
Judith, Bram, Petra en Xavier de Intro-com-
missie te vormen. We hebben, in te-
genstelling tot de belastingsdienst, ge-
probeerd het zo leuk mogelijk te ma-
ken. Makkelijk zal het nooit zijn om
om 8:00 al weer naast je bed te staan
met de vorige avond nog in je benen.
En daar zat dan ook meteen weer het
fijne van commissie zijn: je hoeft niet
altijd vroeg op. Helaas was dit de eer-
ste dagen nog niet het geval.

Na het praatje van de rector werden

bijna alle nieuwe studenten via de beproefde
bordjes-methode naar Aud.1 gebracht. Helaas
wist het vrouwtje dat bij de centrale post zat
niet dat het allemaal in Aud.1 te doen was. Zij
stuurde dan ook een aantal mensen naar een
geheel andere plaats. Toen alle andere studies
hun studenten verzameld hadden, was er meer
overzicht en konden deze verloren zielen ons
alsnog vinden.
Met alle mensen in de goede zaal kon de show
beginnen. Tot onze verbazing ging de groep-
sindeling dit jaar vlekkenloos. Van te voren
hadden we een systeem bedacht dat er voor
zou zorgen dat de kids niet op voorhand kon-
den weten welk nummer onder de puzzel tot
welke groep zou leiden. En nog belangrijker,
ze konden niet ontdekken welke nummers bij
elkaar in een groep zouden komen. Een aantal
jaren heeft dit indelen grappige situaties tot
gevolg gehad. Op één of andere manier waren
er die jaren groepen van vijftien mensen, maar
ook van vier. Dit alles is dit jaar gewoon goed
gegaan! Zouden de nieuwe studenten nu zo-
veel slimmer zijn of is de commissie gewoon
beter?
Eenmaal in een groep ingedeeld was het tijd
om elkaar eens beter te leren kennen. De bege-
leiders konden hun sturende capaciteiten voor
het eerst testen. Lekker jezelf bevuilen tijdens
een namenspelletje omdat je de naam van de
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buurman niet meer wist. En voor de begelei-
ders natuurlijk de onzekerheden van de kids
wegnemen. Want “waar moeten we slapen”
en nog meer problemen moesten eerst de
wereld uit geholpen worden. Ondertussen
werden de vossen al losgelaten op het TU/
e-terrein. Na zich ‘verstopt’ te hebben kon
de vossenjacht beginnen. Zelf heb ik echter
weinig van de jacht meegemaakt, want alle
nieuwe studenten moesten eerst in het sys-
teem ingevoerd worden. De begeleiders zou-
den er misschien wel eentje kwijt kunnen
raken, dus was het tijd om de slaapadressen en
telefoonnummers in te kloppen.
 Het avondeten in de mensa hebben ik, met
veel andere mensen, overgeslagen. In plaats
hiervan hebben we pizza’s gegeten waar het
mensa-voer niet aan kan tippen. Toen deze
pizza de weg naar mijn maag net gevonden
had, was het al weer tijd om de zalen in het
Auditorium klaar te maken voor de praatjes
van Ria en Van Walt van Praag en natuurlijk de
bestuurspresentatie. Na even de licht-
gestresste bestuursleden gesproken te hebben
over hun wensen, ging ik kijken bij Van Walt
van Praag die de kids toe sprak. Altijd nog leuk
om naar hem te luisteren. Teruggekomen in het
Aud.6 was het tijd voor de bestuurs-
presentatie. Het bestuur had een leuk filmpje
en nog een aantal andere grappige stukjes. Maar
het mooiste vond ik zelf toch quizmaster Fritz.
Wanneer zal hij Robert ten Brink van zijn po-
sitie verdrijven? Na al dit moois was het tijd
om eens een kijkje te gaan nemen in de bunker.

Over naar dinsdag...
De eerste avond in de bunker was het rustig,
wat je de volgende ochtend ook wel kon mer-
ken. De overgrote meerderheid van de eerste
jaar was nog te fit. Maar niet gevreesd, een
dagje instanties bezoeken zal hun zin in de
borrel van GEWIS toch wel weer wat verster-
ken. Op de Malt-Borrel op dinsdag werd het
tijd om het eerste drankje op het TU/e-terrein
te nuttigen. Natuurlijk hebben we aan het

alcoholverbod gedacht en er voor gezorgd dat
ook het malt-bier (Love Potion Light) toch
wat zwaarder viel dan de meesten dachten.
Maar een lekker bakje Chinees doet op zo’n
moment wonderen. Gelukkig kwam King van
Da Ching dan ook met 6 dozen vol voedsel
voor de hongerige Intro-gangers en was het
tijd om te eten. Na de borrel was het weer tijd
om GEWIS op te ruimen en naar de bunker te
gaan om daar verder te feesten.
Woensdagochtend heb ik in mijn bed doorge-
bracht. Het formele gedeelte van de Intro zat
er nu op. Alle informatie die je als nieuwe stu-
dent over je heen krijgt kun je lekker laten
zakken. Het was tijd om de kids wat losser te
krijgen. Verschillende spelletjes, waaronder
natuurlijk het bierelastieken, bij de bunker
moesten het beest in de nieuwe studenten los
maken. Het eten die avond was bij de begelei-
ders thuis gepland. Het was daarom vrij stil
bij GEWIS. Maar gelukkig hadden wij
Monique...

Donderdag: het einde is in zicht
Eindelijk was het dan donderdag. Tijd voor de
SuperBBQ. Met hulp van het GEWIS-BBQ
team hebben we een heerlijk maaltijd weten
te bakken voor de kids en hun begeleiders. En
als de maaltijd niet beviel kon je hem altijd
nog richting een andere studie gooien. Dit jaar
waren er zelfs gecoördineerde aanvallen met
behulp van een megafoon. Na de whiskey-cock-
tail saus uit mijn haar gewassen te hebben in
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het sportcentrum en de BBQ opgeruimd te
hebben gingen we nog even terug naar GEWIS.
Daar hebben we ons voorbereid op de lange
nacht die nog komen moest.
De avond begon goed achter in de tuin bij
DEMOS. Eigenlijk te goed. Ik heb de groot-
ste lol gehad, maar misschien hebben de men-
sen om mij heen nog meer om mij gelachen.
Zelf vond ik het allemaal best en werd het tijd
om de borrel om 7:00 bij GEWIS te gaan
promoten. Geen tijd om te slapen dus. Het
promotiewerk wacht.
Na de halve bunker uitgenodigd te hebben zag
ik dat Petra en Bram naar GEWIS wilden gaan
om daar vast het ontbijt klaar te maken en de
borrel voor te bereiden. Omdat ik ieder jaar op
vrijdagochtend nog op de TU/e verzeild ge-
raakt ben, leek het me wel wat om alvast mee
te gaan. De vorige dag had ik de receptie al

gebeld dat we wat eerder op de TU/e zouden
zijn, maar Bram en Petra waren nog niet hele-
maal overtuigd dat ik dit ook nu moest gaan
melden bij het vrouwtje van de receptie. Even
oefenen dan maar. Bram en Petra waren vol-
gens mij wel overtuigd, maar waarom moesten
ze nou zo lachen? Het antwoord bij de recep-
tie maakte een hoop duidelijk. Hoewel ik dui-
delijk en redelijk nuchter uitgelegd had waarom
we naar binnen wilden, kreeg ik als antwoord:
‘zo wat heb jij een kegel zeg.’ Maar goed, tijd
voor het ontbijt.
Gelukkig is GEWIS nog helemaal onder het
water komen te staan. Het was echt druk op
de borrel. Ik zou zeggen dat de Intro geslaagd
was. Tijd om de boel weer op te ruimen. Eerst
iedereen naar de cantus schoppen en dan een
dweil door het inmiddels ranzige hok.
De cantus was dit jaar ook weer van een hoog
niveau. Tenminste wat ik er gehoord van heb
dan en na een aantal van bier doorweekte
cantusgangers gezien te hebben leek het er wel
op.
Voor mij was de Intro fantastisch. Ik hoop dat
jullie ook genoten hebben en tot ziens op de
Flup!
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Een Intro-pappa vertelt...
Wouter van der Horst bijgenaamd Linders

Welja, dit jaar was het weer eens
erg gezellig. Een week als Introbe-
geleider is toch behoorlijk anders
dan je eigen Intro. Ik was dit jaar
voor de tweede keer Introbe-
geleider en toch gaat het nog niet
vervelen.

Maandag was nog lekker vertoeven in mijn
warme bedje. Om een uur of twaalf hoefde ik
pas te gaan zoeken naar iets wat op kids le-
ken. Na een geweldig boeiende loterij had ik
mijn kiddo’s bij elkaar en kon de week begin-
nen. Een voorstelrondje later begonnen we aan
de vossenjacht met ons herkenningsteken: een
mondharmonica. En niet zo maar een wille-
keurige mondharmonica. Nee, nee, nee: een
Toys-R-Us mondharmonica. Mijn kinderen
bleken al snel niet zo muzikaal als ik misschien
had gehoopt. Met erg veel moeite kwam er
wat geluid uit. Tijdens de vossejacht moesten
we echter zo veel lopen dat ze goed te oefenen
kregen.

De dinsdag werd ook een erg informatieve dag.
Na een instantietocht (treintjes bekijken) be-
gon het echte informatieve deel om half vijf
toen de kids eindelijk aan de alcohol konden
(de begeleiders moesten “noodgedwongen”
meedrinken). We zijn toen ook maar echt uit-
gegaan die avond (de avond ervoor was half
drie iedereen weg). Even gezellig praten met
de andere Introbegeleiders.

Woensdag was uiteraard de dag van het bier-
elastieken. Bij de studentenverenigingen (nor-
maal gesproken off-limits) was het ook genie-
ten met de stormbaan. Okee, je wordt er enorm

vies van, maar het sprak mij wel errug aan.
Daarna gingen we allemaal genieten van het
zelfgemaakte eten van onze kinderen. In de
McDonalds hadden sommige kids nogal
moeite met sommige spelletjes die we hadden
geleerd tijdens de begeleidersdag. Daarna was
de kroegentocht. Hele leuke kroegen bezocht,
cafés waar ik normaal eigenlijk nooit kom. Zo
zie je nog eens wat. Bierdrink-spelletjes met
mijn kiddos, de kabouterdans en natuurlijk:
lekker veel bier drinken.

Donderdag was het de dag van het cultuur. Het
was overal erg warm en iedereen snakte dus
ook naar wat vrije tijd om wat rustiger aan te
doen. Cabaret, dans en muziek stonden cen-
traal. De avond was natuurlijk ook erg gezel-
lig. Nadat we de AOR eens goed van binnen
hadden bekeken zijn we gaan graslammen (een
befaamde activiteit). Dit hebben we volgehou-
den tot een uur of vier. Toen zijn we nog even
een video wezen kijken en GEWIS was alweer
open. Daar aangekomen troffen we wat men-
sen aan die nogal enthousiast nog iets uit hun
strot probeerde te krijgen, tevergeefs. Maar
het was een goede voorbereiding op de cantus.
De cantus ging zoals gewoonlijk weer gepaard
met veel “TeMa is kut!”-geroep. Onze voor-
zitter-in-ruste Marc probeerde met zijn TeMa-
T-shirt nog enige trots uit te stralen, maar hier
slaagde hij maar gedeeltelijk in. Met een zeik-
natte portemonnee vertrok ik richting douche
om mijn derde Intro af te sluiten.

Voor volgend jaar kan ik het iedereen aanra-
den om begeleider te worden. Het is echt een
geweldige ervaring.

intro ’01
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Hup hup hup... ga mee naar de Flup!
Xavier Clairbois — IntroCommissie 2001

Als je hebt genoten van de intro
hebben wij nog een aanbieding voor
je. Voor slechts 10 gulden (oudere-
jaars 15 gulden) kun je mee met de
Follow Up. Hij zal plaatsvinden van
19 t/m 21 oktober, onder de naam
GeLoveBoat: The Next Wave.

Vrijdagavond gaan we in Eindhoven met de
fiets vertrekken richting de kampeerboerderij,
en zondagmiddag gaan we weer naar huis. (Als
je geen fiets hebt, of als je zondagmorgen al
weg moet, dan is dat geen probleem en valt er
wel iets te regelen.)

Gedurende het weekend kun je o.a. het vol-
gende doen:
• lam zijn, uitslapen en bier drinken
• actief spelletjes doen, moe worden en fris

drinken
• saai zijn, alleen in een hoekje zitten en huilen
• je pistolen pakken, mensen overvallen

en er een liedje bij zingen
• je Lego meenemen, een stad bouwen en

dan afbreken
• vrolijk zijn, mensen irriteren en rond-

springen
• rond een kampvuur samen met

GeLUID-leden liedjes zingen

Natuurlijk kun je ook een onderdeel, of
een combinatie van bovenstaande dingen
doen.

Tijdens de Follow Up mag je niet:
• laptoppen
• computeren
• studeren
Sorry, maar die dingen ga je maar thuis doen.

Verder zijn alle maaltijden, waaronder een bar-
becue, en het verblijf in de prijs inbegrepen.
Drank en versnaperingen zijn tegen GEWIS-
prijzen verkrijgbaar.

Kaartjes kun je bij een IntroCommissie lid
kopen. Doe dit tijdens de pauze of de borrel,
want dan is er bijna altijd wel zo een lid te
vinden. Ouderejaars kunnen zich inschrijven
op de inschrijflijst die bij GEWIS ophangt.

Voor meer informatie kun je terecht bij de
introcommissie (email: intro01@gewis.nl).

Groetjes en tot de Flup!
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Hotel Soap
Judith Kennes - Supremum

Ik ben helemaal gelukkig, eindelijk
iemand die de moed vond om de
Supremum te spammen en niet
bang is voor represailles! Michael
Franssen is de spammer van deze
Supremum. Met een soapaflevering
die zich afspeelt in een hotel heeft
hij mij helemaal blij gemaakt. Wie
volgt? supremum@gewis.nl.

The following letters are taken from an actual
incident between a London hotel and one of
its guests. The Hotel ended up submitting the
letters to the London Sunday Times!
Dear Maid,
Please do not leave any more of those little
bars of soap in my bathroom since I have
brought my own bath-sized Dial. Please
remove the six unopened little bars from the
shelf under the medicine chest and another
three in the shower soap dish. They are in my
way.

Thank you,
S. Berman

Dear Room 635,
I am not your regular maid. She will be back
tomorrow, Thursday, from her day off. I took
the 3 hotel soaps out of the shower soap dish
as you requested. The 6 bars on your shelf I
took out of your way and put on top of your
Kleenex dispenser in case you should change
your mind. This leaves only the 3 bars I left
today which my instructions from the mana-
gement is to leave 3 soaps daily. I hope this is
satisfactory.

Kathy, Relief Maid
Dear Maid - I hope you are my regular
maid. Apparently Kathy did not tell you
about my note to her concerning the little
bars of soap. When I got back to my room
this evening I found you had added 3 little
Camays to the shelf under my medicine

cabinet. I am going to be here in the hotel
for two weeks and have brought my own
bath-size Dial so I won’t need those 6 little
Camays which are on the shelf. They are
in my way when shaving, brushing teeth,
etc. Please remove them.

S. Berman
Dear Mr. Berman,
My day off was last Wed. so the relief maid
left 3 hotel soaps which we are instructed by
the management. I took the 6 soaps which were
in your way on the shelf and put them in the
soap dish where your Dial was. I put the Dial
in the medicine cabinet for your convenience.
I didn’t remove the 3 complimentary soaps
which are always placed inside the medicine
cabinet for all new check-ins and which you
did not object to when you checked in last
Monday. Please let me know if I can of further
assistance.
Your regular maid,

Dotty
Dear Mr. Berman,
The assistant manager, Mr. Kensedder,
informed me this morning that you called him
last evening and said you were unhappy with
your maid service. I have assigned a new girl
to your room. I hope you will accept my
apologies for any past inconvenience. If you
have any future complaints please contact me
so I can give it my personal attention.
Call extension 1108 between 8AM and 5PM.
Thank you.

Elaine Carmen
Housekeeper

Dear Miss Carmen,
It is impossible to contact you by phone since
I leave the hotel for business at 7:45 AM and
don’t get back before 5:30 or 6PM. That’s the
reason I called Mr. Kensedder last night. You
were already off duty. I only asked Mr.
Kensedder if he could do anything about those

spam
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little bars of soap. The new maid you
assigned me must have thought I was a
new check-in today, since she left another
3 bars of hotel soap in my medicine cabinet
along with her regular delivery of 3 bars
on the bath-room shelf. In just 5 days here
I have accumulated 24 little bars of soap.
Why are you doing this to me?

S. Berman
Dear Mr. Berman,
Your maid, Kathy, has been instructed to stop
delivering soap to your room and remove the
extra soaps. If I can be of further assistance,
please call extension 1108 between 8AM and
5PM.
Thank you,

Elaine Carmen,
Housekeeper

Dear Mr. Kensedder,
My bath-size Dial is missing. Every bar of soap
was taken from my room including my own
bath-size Dial. I came in late last night and
had to call the bellshop to bring me 4 little
Cashmere Bouquets.

S. Berman
Dear Mr. Berman,
I have informed our housekeeper, Elaine
Carmen, of your soap problem. I cannot
understand why there was no soap in your
room since our maids are instructed to leave 3
bars of soap each time they service a room.
The situation will be rectified immediately.
Please accept my apologies for the
inconvenience.

Martin L. Kensedder
Assistant Manager

Dear Mrs. Carmen,
Who the hell left 54 little bars of Camay in
my room? I came in last night and found 54
little bars of soap. I don’t want 54 little bars
of Camay. I want my one damn bar of bath-
size Dial. Do you realize I have 54 bars of soap
in here. All I want is my bath size Dial.
Please give me back my bath-size Dial.

S. Berman
Dear Mr. Berman,

You complained of too much soap in your room
so I had them removed. Then you complained
to Mr. Kensedder that all your soap was
missing so I personally returned them. The 24
Camays which had been taken and the 3
Camays you are supposed to receive daily. I
don’t know anything about the 4 Cashmere
Bouquets.
Obviously your maid, Kathy, did not know I
had returned your soaps so she also brought
24 Camays plus the 3 daily Camays. I don’t
know where you got the idea this hotel issues
bath-size Dial. I was able to locate some bath-
size Ivory which I left in your room.

Elaine Carmen
Housekeeper

Dear Mrs. Carmen,
Just a short note to bring you up-to-date on
my latest soap inventory. As of today I possess:
• On the shelf under medicine cabinet - 18

Camay in 4 stacks of 4 and 1 stack of 2.
• On the Kleenex dispenser - 11 Camay in

2 stacks of 4 and 1 stack of 3.
• On the bedroom dresser - 1 stack of 3

Cashmere Bouquet, 1 stack of 4 hotel-
size Ivory, and 8 Camay in 2 stacks of 4.

• Inside the medicine cabinet - 14 Camay
in 3 stacks of 4 and 1 stack of 2.

• In the shower soap dish - 6 Camay, very
moist.

• On the northeast corner of tub - 1 Cash-
mere Bouquet, slightly used.

• On the northwest corner of tub - 6
Camays in 2 stacks of 3.

Please ask Kathy when she services my
room to make sure the stacks are neatly
piled and dusted. Also, please advise her
that stacks of more than 4 have a tendency
to tip. May I suggest that my bedroom
window still is not in use and will make an
excellent spot for future soap deliveries.
One more item, I have purchased another
bar of bath-sized Dial which I am keeping
in the hotel vault in order to avoid further
misunderstandings.

S. Berman
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Specificeren en Modelleren van InformatieSystemen

dr. ir. Houben

Binnen de capaciteitsgroep Infor-
matica bestaat de sectie Informatie-
systemen uit twee expertise-
gebieden: Databases en
Hypermedia (DB/HYP) en Specifice-
ren en Modelleren van
InformatieSystemen (SMIS). Over
Databases en Hypermedia kon je in
één van de nummers van vorig jaar
al iets lezen: hier staat het
expertisegebied SMIS centraal.

Het onderzoek van de SMIS-groep richt zich
in eerste instantie op informatiesystemen.
Hierbij geldt als een belangrijk uitgangspunt
dat informatiesystemen worden ingezet voor
het ondersteunen van bedrijfsprocessen. Daar-
mee wordt bedoeld dat zo’n systeem een nut-
tige rol vervult voor een bedrijfsproces zoals
zich dat bij voorbeeld afspeelt in een fabriek,
een winkel, een ziekenhuis of een bank. Ka-
rakteristiek voor de rol die het informatiesys-
teem speelt is dat het informatiesysteem in
een voortdurende dialoog is met het bedrijfs-
proces: het systeem ontvangt informatie van-
uit het bedrijfsproces, verwerkt deze informa-
tie en geeft op gepaste momenten informatie
terug aan het bedrijfsproces. Laten we als voor-
beeld eens een winkel bekijken. Om de winkel
te besturen kan het management van die win-
kel gebruikmaken van een (geautomatiseerd)
informatiesysteem. Door de kassa’s aan te slui-
ten op het informatiesysteem kan dat systeem
bij voorbeeld registreren welke artikelen ver-
kocht worden. Intern in het systeem zou die
informatie in verband gebracht kunnen wor-
den met informatie over de voorraad, verkre-
gen via invoer vanuit het magazijn. Als het
management van die winkel het zich makkelijk
zou willen maken, dan zou het aan het sys-
teem kunnen vragen om te waarschuwen als

de voorraad te laag wordt. Dat
zou betekenen dat het infor-
matiesysteem aan de inkoper
van de winkel meldt dat voor
een gegeven artikel de voor-
raad onder een bepaalde grens
is gekomen. In dit voorbeeld
zijn de kassa’s en de inkoper
onderdeel van het bedrijfsproces en het infor-
matiesysteem zorgt ervoor dat de verschillende
delen van dat bedrijfsproces over de juiste in-
formatie beschikken.
Om het informatiesysteem uit het winkel-
voorbeeld te kunnen ontwerpen, is het nodig
dat we als informaticus beschikken over ge-
reedschappen die helpen bij het exact beschrij-
ven van die dialoog tussen informatiesysteem
en bedrijfsproces. We moeten kunnen vastleg-
gen welke gegevens in het systeem worden
ingevoerd, hoe het systeem die gegevens op-
slaat en bewaart, en wanneer welke gegevens
worden uitgevoerd. Als we dat gegevens-
verwerkende proces niet exact specificeren,
dan zullen we ook geen software kunnen ma-
ken die het bedrijfsproces ondersteunt.

Het belang van het goed specificeren wordt
nog groter bij de moderne (business-to-busi-
ness) toepassingen waarbij informatiesyste-
men met elkaar communiceren. Het hierbo-
ven geschetste scenario uit de winkel repre-
senteert een situatie waarin elk proces zijn ei-
gen aparte informatiesysteem heeft. Met de
technische mogelijkheden van o.a. Internet is
het eenvoudig mogelijk dat de informatiesys-
temen van verschillende bedrijfsprocessen met
elkaar gegevens uitwisselen. Zo ligt het voor
de hand dat de winkel zou kunnen afspreken
met zijn leveranciers dat het winkel-informa-
tiesysteem contact zoekt met een leverancier-
informatiesysteem wanneer het nodig is een
bestelling te plaatsen. Als de beide organisa-
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ties, winkel en leverancier, daarover een aantal
afspraken maken, dan kan vervolgens het hele
proces van bestellen worden uitgevoerd door
de beide informatiesystemen. Het ligt voor de
hand welke voordelen met zulke koppelingen
bereikt kunnen worden. Cruciaal bij het ma-
ken van zulke geïntegreerde informatiesyste-
men is dat we in staat zijn op een goede manier
te specificeren hoe de informatie verwerkt en
uitgewisseld wordt.

Binnen de algemene doelstelling het ontwik-
kelen van informatiesystemen te verbeteren,
richt de SMIS-groep zich traditioneel op de
dynamische aspecten van de gegevens-
verwerking. Aan de ene kant wordt er onder-
zoek verricht naar het modelleren en analyse-
ren van bedrijfsprocessen: wat moet het in-
formatiesysteem doen om van nut te zijn voor
het bedrijfsproces? Het modelleren van een
bedrijfsproces is op twee manieren van belang
bij het ontwikkelen van een informatiesysteem.
In de eerste plaats kun je pas een zinvolle on-
dersteuning leveren als je goed begrepen hebt
welk proces je dient te ondersteunen. In de
tweede plaats bevat een informatiesysteem
vaak zelf een of ander model van het te onder-
steunen proces als middel om de ondersteu-
ning uit te voeren. Vanuit beide overwegingen
zal de ontwikkelaar van het informatiesysteem
goede specificaties moeten kunnen maken. Het
analyse-onderzoek richt zich onder andere op
de verificatie van de correctheid of het bepalen
van prestaties.

ExSpect
Een naam die je in dit verband vaak tegenkomt
is ExSpect (Executable Specification Tool). De
geschiedenis van dit softwaregereedschap be-
gint al in 1986 toen in de sectie Informatiesys-
temen gestart werd met het onderzoek naar
conceptuele modellen voor discrete dynami-
sche systemen. Na wat vingeroefeningen
(SMARTIE, DES) werd gekozen voor een for-
meel raamwerk op basis van Petri-netten. Het

Petri-net werd uitgebreid met kleur (voor het
modelleren van gegevens), tijd (voor het vast-
leggen van tijdsduren) en hiërarchie (voor het
structureren van modellen). Voor dit raamwerk
werd een functionele taal ontwikkeld met de
naam ExSpect en er werd gestart met de ont-
wikkeling van een softwaregereedschap om
ExSpect specificaties te maken en te analyse-
ren. Dit resulteerde eind 1989 in de eerste ver-
sie van het gereedschap ExSpect. Deze versie
werd in eerste instantie vooral gebruikt als in-
strumentarium voor het simuleren van com-
plexe logistieke ketens. Latere toepassingen
zijn te vinden in de sfeer van het modelleren en
analyseren van bedrijfsprocessen (in branches
als transport, distributie, productie, financiële
dienstverlening, communicatie en openbaar be-
stuur) en het ontwerpen en prototypen van
informatiesystemen. Terwijl sinds het midden
van de jaren 90 de ontwikkeling van het
softwaregereedschap zelf buiten de universi-
teit plaatsvindt, gaat het onderzoek naar mo-
delleren en analyseren verder. Met name het
toetsen van nieuwe concepten en state-of-the-
art analysetechnieken heeft profijt van de be-
schikbaarheid van een gereedschap als ExSpect.

Assembleren
Naast het onderzoek naar het modelleren van
bedrijfsprocessen wordt ook onderzocht welke
software-oplossingen ingezet kunnen worden
in de inrichting van de ondersteuning van een
bedrijfsproces: hoe kan de gevraagde functio-
naliteit het beste worden gerealiseerd? Steeds
vaker worden informatiesystemen ontwikkeld
door bestaande componenten samen te voe-
gen: we spreken wel van assembleren.
Generieke componenten als database manage-
ment systemen, enterprise resource planning
systemen, workflow management systemen
en interface management systemen kunnen
worden ingezet in een informatiesysteem om
een deel van de gevraagde functionaliteit te rea-
liseren. Hierdoor hoeft de software voor het
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informatiesysteem niet meer volledig te wor-
den geprogrammeerd, maar kan voor een groot
deel worden volstaan met het selecteren van de
juiste componenten en het eventueel instellen
van parameters van die componenten. Voor-
waarde is natuurlijk wel dat we in staat zijn de
functionaliteit te specificeren van de individuele
componenten en van hun samenvoegingen.
Als voorbeeld van zo’n generieke component
staan we even stil bij workflow management
(werkstroombesturing). In principe kun je na-
tuurlijk een werkstroom besturen zonder ge-
bruik te maken van een gespecialiseerd infor-
matiesysteem in de vorm van een workflow
management systeem. Het gebruik van een stan-
daard-component heeft uiteraard zijn voorde-
len (en zijn nadelen). Zo zien we dat het
workflow management systeem een belangrijke
bouwsteen voor het realiseren van complexe
informatiesystemen wordt. In toenemende mate
worden binnen bijvoorbeeld banken, verzeke-
ringsmaatschappijen en overheidsinstellingen
workflow management systemen geïntrodu-
ceerd. Binnen de SMIS-groep is veel kennis
over de functionaliteit en de architectuur van
de huidige generatie workflow management
systemen aanwezig. Het onderzoek richt zich
op de beperkingen van deze systemen en de
nog ontbrekende functionaliteit.

Koppeling
Een ander aspect van het assembleren betreft
het feit dat moderne informatiesystemen steeds
meer worden geconstrueerd door een aantal in-
formatiesystemen of componenten met elkaar
te koppelen. Met de opkomst van Internet en
Web zijn de mogelijkheden voor koppeling sterk
toegenomen. Veel van de moderne architecturen
voor informatiesystemen hebben dan ook een
Web-based karakter. De koppeling tussen de
componenten wordt gerealiseerd via het uit-

wisselen van gegevens (bijv. in XML). Daar
waar “klassieke” informatiesystemen voor
hun gegevens sterk steunden op een generieke
component in de vorm van een centraal data-
base management systeem, voegen de moderne
informatiesystemen informatie(bronnen) van
verschillende componenten samen. Het grote
voordeel is dat de informatie primair verwerkt
wordt door de component die daarvoor het
beste geschikt is, bijvoorbeeld omdat die com-
ponent de “eigenaar” is van de informatie. In
het voorbeeld van de winkel en de leverancier
ligt het voor de hand dat informatie over de
prijs van te leveren artikelen wordt bijgehou-
den onder verantwoording van de leverancier
en toch beschikbaar is voor de winkel. Om de
architectuur van zo’n gekoppeld systeem
goed te kunnen beschrijven is een specificatie
nodig van het proces van gegevens-
uitwisseling. Het onderzoek richt zich in dit
verband op het specificeren van gegevens-
uitwisseling in moderne architecturen van in-
formatiesystemen.

Zo zie je dat informatiesystemen in de SMIS-
groep centraal staan, en de aandacht zich in
onderwijs en onderzoek met name richt op
het specificeren van architecturen van zulke
systemen. Dat hiervoor een nauwe band
wordt onderhouden met verschillende
toepassingsgebieden, niet alleen in weten-
schap maar zeker ook in bedrijfsleven, spreekt
bij dit onderwerp vanzelf. Deze toepassings-
gebieden kunnen immers voor het onderzoek
de juiste inspiratie opleveren en tevens ge-
bruikt wordt als test-case. Aan de andere kant
biedt deze koppeling voor studenten de mo-
gelijkheid om (bijv. in stage of afstudeer-
project) op een aardige wijze hun onderzoek
te combineren met inzicht in bepaalde
toepassingsgebieden.
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Duitsland

Enkele jaren geleden bleek
de kabelmaatschappij in
Eindhoven in de zomer-
maanden de radiozender
WDR 3 te hebben ingeruild
voor Classic FM. De kabel-

maatschappij zal ongetwijfeld redenen hebben
gehad om deze ruil door te voeren. Het was
wel een beroerde ruil: WDR 3 besteedt veel
aandacht aan cultuur terwijl Classic FM voor-
namelijk op de “Vroom en Dreesmann Klas-
sieke Top Tien” trakteert. Een paar maanden
later werd WDR 3 weer via de kabel doorgege-
ven. Het luisteren naar klassieke muziek, gees-
telijke muziek, historische muziekopnamen,
verhandelingen over boeken en kritische be-
schouwingen vanuit een Duits perspectief was
weer mogelijk.

Het grote verschil tussen Duitsers en Neder-
landers is dat de eersten Duits en de laatsten
Nederlands spreken. Historisch gezien is
“Duits” synoniem met “Duitssprekend”. Tot
in de Napoleontische tijd was het huidige
Duitsland een bonte lappendeken van vorsten-
dommen, bisdommen en vrije steden. Het ver-
langen naar een Duitse eenheidsstaat kwam
pas echt op in en na de Napoleontische tijd.
Het ironische is dat deze Duitse eenheidstaat
uiteindelijk ontstond zonder Oostenrijk, dus
zonder een grote groep Duitssprekenden. Deze
Duitse eenheidsstaat ontstond in 1871 door
de oprichting van het Duitse keizerrijk, dat in
1918, na de nederlaag in de eerste wereldoor-
log, werd vervangen door de republiek van
Weimar. Langzamerhand groeide uit deze re-
publiek een terreurstaat met de bekende ge-
volgen. Het vermoorden van zes miljoen joden
is mogelijk gemaakt door deze terreurstaat en
niet door eigenschappen van Duitsers, die wij,
Nederlanders, niet zouden hebben.

Om verder op de verschillen van Duitsers en
Nederlanders terug te komen, het “Nederlands”
heette vroeger “Nederduits” of beter
“Nederduitsch”. Eigenlijk was tot 1648, het
jaar van de vrede van Münster na de tachtigja-
rige oorlog, het huidige Nederland een onder-
deel van de lappendeken van Duitse vorsten-
dommen. Als we al als Nederlanders speciale
eigenschappen hebben, dan moeten deze in de
laatste 350 jaar ontstaan zijn. Veel mensen uit
Vlaanderen, Brabant, Frankrijk, Spanje en Por-
tugal zijn naar de noordelijke Nederlanden ge-
trokken (iets waar de randstad nog steeds veel
profijt van heeft) maar ook naar de Duitse lan-
den en steden. Deze migratie kan geen ver-
schillen tussen Duitsers en Nederlanders heb-
ben opgeleverd.

Deze zomer ben ik in enkele steden in Duits-
land geweest waaronder Leipzig en Dresden.
Deze steden bezitten veel monumenten, par-
ken en boekhandels. Kortom, ideale vakantie-
oorden voor de cultuurfreaks onder ons. Beide
steden lijken niet op Nederlandse steden. Je
kunt Leipzig wel als het Rotterdam van Saksen
en Dresden als het Den Haag van Saksen zien.

In Leipzig was J.S.Bach verbonden aan de
Thomaskirche en de Nikolaikirche. De laatste
kerk was het vertrekpunt voor demonstrerende
DDR-burgers. In de DDR-tijd is hier nog een
middeleeuwse kerk gesloopt om de nieuwe
mens de ruimte te geven. Het centrum van
Dresden is min of meer weer in oude luister
hersteld en men hoopt over een paar jaar ook
de indrukwekkende Frauenkirche en omgeving
in de oude luister te herstellen. Voor een be-
zoek aan de opera moet wel een paar jaar van
tevoren gereserveerd worden. Dus reserveer
nu en ga over een paar jaar naar Dresden en
Leipzig. In Leipzig worden geen monumenten
meer afgebroken, dus je hoeft je niet te haas-
ten.

— Frans Martens

tegengif
Tegengif
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West Side Story
Judith Kennes

Het is alweer zo’n drie maanden
geleden dat er in de Stadsschouw-
burg in Eindhoven een reeks prach-
tige voorstellingen van de West Side
Story werd neergezet. Maar
waarom wil ik hier alsnog een stukje
over schrijven?

Natuurlijk omdat deze productie speciaal voor
het 9e lustrum van de TU/e werd uitgevoerd,
een initiatief van Stichting Culturele Studenten-
activiteiten. Maar vooral omdat ik het gewel-
dig vond dat zo’n groep studenten (van de
TU/e en het HBO), gewone studenten net als
jij en ik, zo’n gave uitvoering van de West Side
Story neer kunnen zetten!

Het verhaal
West Side Story, geschreven door Leonard
Bernstein en gebaseerd op Shakespeare’s

Romeo en Julia, vertelt het verhaal van twee
bendes, de Amerikaanse Jets en de
Puertoricaanse Sharks. Ze strijden om de heer-
schappij van de New Yorkse straten. Tony, lid
van de Jets en Maria, zusje van Shark-leider
Bernardo, ontmoeten elkaar tijdens een feest.
Dit is het begin van een onmogelijke liefde.
Het verhaal wordt op een heel eigentijdse ma-
nier uitgevoerd, met kleding van nu en uitspra-
ken van nu (geen woorden als ‘speksmoelen’,
zoals in de orginele tekst ).

Cast & begeleiding
Met z’n vierendertigen waren ze, de cast van
de West Side Story. Vierendertig mensen die
acht maanden lang hard hebben gewerkt onder
begeleiding van een regisseur, een choreografe
en een zangpedagoge, die alledrie hun sporen
verdiend hebben. Ook werden ze bijgestaan
door een symfonieorkest onder leiding van een
dirigent, die bij Joop van den Ende Theater-
produkties musicals als The Phantom of the
Opera, Miss Saigon en Elisabeth heeft gediri-
geerd. Het is natuurlijk fijn om begeleid te
worden door mensen die al de nodige ervaring
op het gebied van zang, dans en toneel hebben,
maar het waren uiteindelijk de doodgewone
studenten die daar de show moesten stelen.
Ze hebben er dan ook hard voor gewerkt. Acht
maanden lang vol zangrepetities, dans-
repetities, toneelrepetities; voor alles moest
er geoefend worden. Vooral als je bedenkt dat
er mensen bij waren die nooit iets aan een van
deze disciplines hebben gedaan is het resultaat
indrukwekkend.

42nd Street vs. West Side Story
Vijf voorstellingen lang hebben ze hun kun-
sten vertoond in de Globezaal van de Stads-
schouwburg. Tegelijkertijd draaide er ook Joop
van den Ende’s productie 42nd Street. Bang

cu
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ur

— De kaft van het programmaboekje
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— De cast van West Side Story

dat de West Side Story bij een vergelijking in
het niets zou vallen? Ik vind absoluut van niet.
West Side Story had dan wel geen decor dat
met vrachtwagens werd aangeleverd, dat ie-
dere scène veranderd werd en dat alle kanten
op kon draaien. Nee, ze hadden een stellage,
rechtstreeks uit de bouw met het cement er
nog op. En de paspoppen van het naaiatelier,
de bar van Doc’s winkel, maar ook de straat,
alles wat er tijdens de voorstelling gebruikt
werd stond al op het podium en zorgde ervoor
dat het decor snel en met wat simpele veran-
deringen tot een totaal andere omgeving werd
omgetoverd.

Ook hadden ze geen rekken vol met kleding,
zoals de cast van 42nd Street. Nee, ze hadden
gewoon hun eigen kleding aan. Omkleden tus-
sen de scènes door was er ook niet bij. Toch
hadden ze het verschil tussen de Jets (ge-

kleurde, stoere kleding en weinig make-up) en
de Sharks (zwarte kleding en veel glitter en
glamour) heel duidelijk weten te maken.

Je zou denken dat deze tegenstellingen  gebre-
ken voor West Side Story waren, maar ik vond
het net z’n charme hebben! Ik vond het heel
bewonderenswaardig dat ze met zo weinig
hulpmiddelen en een cast die zo weinig erva-
ring met musicals had, er zo’n spektakel van
konden maken. Goed, het is geen 42nd Street,
er was wel enige valse noot te horen, ook het
acteren was niet altijd even natuurlijk, maar
hun enthousiasme maakte dat ruimschoots
goed! Vooral het einde was erg ontroerend, waar
Tony in de armen van Maria wordt neerge-
schoten, dat werd heel overtuigend gebracht.
Maar ze hebben ook niet voor niets vijf keer
voor een uitverkochte zaal gestaan...

cultuur — West Side Story
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IntroPuzzel
Judith Kennes — Supremum

Door alle drukte in de vakantie,
(want wie beweert er nou dat een
vakantie is om uit te rusten) en alle
drukte omtrent de intro is het er dit
keer helemaal bij ingeschoten een
nieuwe puzzel te regelen.

Nu vinden jullie dat waarschijnlijk heel fijn,
want des te meer tijd hebben jullie om de puz-
zel van dhr. Mauw op te lossen! In de volgende
Supremum zal er een uitwerking van de puzzel
van dhr. Mauw komen. Tot die tijd kunnen jul-

lie nog steeds je oplossing sturen naar
supremum@gewis.nl en maken jullie nog
steeds kans op een mooie prijs. Om degenen
die de puzzel al foutloos hebben opgelost toch
tevreden te stellen, plaats ik hieronder spe-
ciaal voor jullie de puzzel die de eerstejaars
tijdens de intro hebben gemaakt. De leukste
ingestuurde oplossing kan op een kleine at-
tentie rekenen. Om de eerstejaars niet geheel
van deelname uit te sluiten, omdat ze de op-
lossing al hebben gezien, mogen zij de puzzel
mooi inkleuren! Veel plezier ermee...

pu
zz

el
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‘A journey of a thousand miles...’
Miguel van den Heuvel — Chireco

‘... begins with a single step’.
Op 16 april 2001 was het eindelijk
zover. Na bijna twee jaar voorbe-
reiding vertrokken we, 16 informa-
tica-, 8 wiskundestudenten en 2 be-
geleiders vanaf het station in Eind-
hoven richting Schiphol, waar een
jumbojet van de KLM klaar stond
om ons richting Hong Kong te ver-
voeren.
Na een lange nacht in het vliegtuig kwamen we
eindelijk aan op de plaats van bestemming. We
werden opgewacht door een coach van de Hong
Kong University (HKU) die ons naar onze
slaapplaatsen zou vervoeren. Wat onmiddel-
lijk opviel waren de hoge temperatuur en lucht-
vochtigheid, waardoor iedereen onmiddellijk
begon te zweten.
De twee begeleiders sliepen in het luxe gasten-
verblijf van de universiteit, terwijl wij van-
wege budgetaire redenen op een campground
verbleven. Op de campground hadden we vier-
persoonskamers en gedeelde douches, die he-
laas niet erg schoon bleken te zijn. Zo zijn op
vele kamers kakkerlakken en op enkele ook
een hagedis gesignaleerd. In Nederland hadden
we gezien dat de kamers beschikten over air-
conditioning en dat er een ook een zwembad
aanwezig was. Helaas bleek bij aankomst dat
de airco en het zwembad pas op 1 mei be-
schikbaar waren (Welkom in China!) en dat
hield in dat het ook ‘s nachts zweten was.
Gelukkig bleek de ventilator op de kamers wel
te werken.
Het programma in Hong Kong werd verzorgd
door de ‘department of Computer Science and
Information Systems’ van de HKU. Het pro-
gramma bestond uit lezingen over
‘communication networks’, het onderwerp
van de reis, en bevatte ook onderdelen om ons
op de hoogte te brengen van het studentenle-
ven in Hong Kong. Al met al een zeer geslaagd

programma. Natuurlijk hebben we ook en-
kele ‘toeristische attracties’ bewonderd, zo-
als Victoria’s Peak, Kowloon en het uitgaans-
leven (wat zeer duur bleek te zijn).
Op 21 april vertrokken we per vliegtuig naar
Shanghai. Vanaf dit moment werd het pro-
gramma verzorgd door de Xi’an Jaiotong
University waar de TU/e een vriendschaps-
band mee heeft. In elke stad hadden we een
‘local guide’ die ons alles wist te vertellen
over de stad, vergezeld door onze ‘national
guide’ mr. Wenyuan Li (Arnold).
Op het vliegveld werden we verzocht onze
koffers in een klein busje in te laden, terwijl
wij per coach in de richting van het hotel ver-
trokken. Hoewel niet iedereen er gerust op
was dat dit goed zou aflopen, bleek bij aan-
komst in het hotel dat al onze koffers al wa-
ren gearriveerd. Het hotel bleek voor de deel-
nemers een stuk beter te zijn dan in Hong
Kong, alhoewel het voor de begeleiders een
stapje terug was. We hadden twee persoons-
kamers, elk uitgerust met hun eigen douche
en toilet.
Gedurende ons verblijf op het vasteland van
China, hoefden we niet over het eten in te
zitten. Op gezette tijdstippen bracht de ‘local
guide’ ons naar een restaurant, waar het menu
al voor ons vaststond. Iedereen kreeg zijn ei-
gen kommetje en op de “Lazy Suzanna”, een
draaiende schijf op het midden van de tafel,
stonden gerechten die je dan zelf kon opschep-
pen. Vanwege de grote verscheidenheid aan
gerechten was er altijd wel iets tussen wat je
lekker vond.
In Shanghai hebben we de Shanghai Jiaotong
University en het Shanghai High Tech Centre
bezocht. Het High Tech Centre is een
bedrijvenpark waar Westerse bedrijven wor-
den uitgenodigd zich te vestigen. In dit park
was de op drie na beste supercomputer van
de wereld te vinden en natuurlijk mochten we

activiteit
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deze bewonderen. Verder hebben we in
Shanghai ook het Shanghai History Museum,
de Jade Buddha Temple en een acrobatenshow
bezocht.
Tijdens ons bezoek aan Shanghai hebben we
ook een bezoek gebracht aan Suzhou, een van
de oude hoofdsteden van China. Hier hebben
enkele Chinese tuinen en Tiger Hill bezocht,
helaas was ons bezoek te kort om echt van de
stad te kunnen genieten.
Op 27 april vertrokken we per trein in de rich-
ting van Nanjing. Natuurlijk reisden we eerste
klas, want onze ‘national guide’ wilde ons al-
leen het beste van China laten zien. Nanjing is
een van de oude hoofdsteden van China en is
een zusterstad van de gemeente Eindhoven.
We werden rond geleid door een afgevaardigde
van de gemeente, miss Irene Mao en zij had
een zeer luxe hotel voor ons geregeld. Op de
dag van aankomst waren 2 formele bezoeken
gepland. Iedereen wilde zich in het hotel om-
kleden, maar daar bleek dat onze koffers later
met een andere trein zouden arriveren. Uitein-
delijk waren Piet en ik de enige die ons nette

pak aanhadden. ’s Middags werden we ont-
vangen op het stadshuis door de wethouder
van Onderwijs. Een grote eer voor een stad
met 6 miljoen inwoners. Daarna stond een be-
zoek aan een joint venture van Philips en de
Hua Fei companie op het programma.
In Nanjing kregen we voor het eerst het gevoel
dat we echt in China waren. Hong Kong en
Shanghai zijn erg beinvloed door de Westerse
wereld, zodat de culturele verschillen niet heel
erg opvielen. In Nanjing echter werden we
omringd door rochelende en spuwende Chine-
zen, waar we van tevoren al veel over gelezen
en gehoord hadden. In Nanjing hebben we ver-
der nog het mausoleum van Sun Yatsen, een
thee-plantage en een Confucius tempel in het
centrum van de stad bezocht.
Helaas konden we in deze stad maar 2 dagen
blijven en op 29 april vertrokken we per vlieg-
tuig naar Xi’an. Hoewel we met een Chinese
luchtvaartmaatschappij en een klein vliegtuigje
vlogen, waarvan de motoren bijeen gehouden
werd door ‘ducktape’, verliep onze vliegreis
zonder al te grote problemen.
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Xi’an is een oude stad, die vroeger het eind-
punt van de zijderoute was. Omdat hier ook
onze gastuniversiteit, de Jaiotong University,
gevestigd was, was ons eerste bezoek aan de
deze universiteit. We werden ontvangen door
de ‘director of Foreign Relations’ en kregen
daarna een lezing over het campus netwerk.
Hierna werden we in kleine groepjes door stu-
denten over de campus rondgeleid. Dit was
zeer informatief en leuk, maar helaas spraken
de studenten niet al teveel Engels, waardoor
de communicatie soms wat stroef liep. Na lang
aandringen is het sommige van ons gelukt om
een ‘student hospel’ binnen te komen, hoewel
de studenten waren geinstrueerd om ons dit
niet te laten zien. Bij binnenkomst werd de
reden hiervoor al snel duidelijk. De studenten
wonen er met 6 of 4 mensen op kleine kamers
onder slechte hygiënische omstandigheden. Op
dit soort moment was je blij dat je in Eind-
hoven op kamers woont en niet in China.
Later die dag hebben we ook de Xidian Uni-
versiteit bezocht, ook hier werden we door
studenten over de campus rondgeleid. Ook hier
waren we blij in Eindhoven te studeren, de
Wiskunde faculteit was namelijk gelocaliseerd
in donkere afgelegen gangen met enkele kamers.
Later die dag hebben we de High Tech Zone
van Xi’an bezocht, waar buitenlandse inves-
teerders zich kunnen vestigen.
Omdat het van 1 tot 8 mei vakantie was, heb-
ben we in die periode alleen toeristische at-
tracties bezocht. Zoals de Banpo Neolithic
Village, de Great Mosque, de Xi’an museum
of History, de Drum Tower en Bell Tower, de
Huaqing Hot Springs en natuurlijk de Terra-
cotta Army. Omdat Xi’an een verschrikkelijk
stoffige stad is, kreeg bijna iedereen gedurende
deze week last van zijn keel en die keelpastil-
les die we hier voor hadden meegebracht kwa-
men goed van pas. Ook hebben we ons hier
voor het eerst over grote afstanden met een
taxi laten vervoeren. Dit was een aparte en
ook spannende ervaring, omdat verkeersregels
in China niet lijken te bestaan. Alles rijdt kris-

kras door elkaar, maar ondanks dat lijken er
(bijna) nooit ongelukken te gebeuren.
Op 4 mei vertrokken we met de nachttrein in
de richting van Beijing. Omdat we ook in deze
trein eerste klas reisden, kregen we coupes met
4 bedden. Het slapen in deze trein lukte de
meeste van ons prima en na een rustige reis
kwamen we de volgende morgen in Beijing aan.
Het hotel in Beijing viel in vergelijking met
Nanjing en Xi’an erg tegen. Het lag ver buiten
het centrum en ook bleken de receptionisten
totaal geen Engels te spreken. Gelukkig lag er
een McDonalds om de hoek, waar we na 3
weken Chinees eten wel aan toe waren. Om-
dat het nog steeds vakantie was, hebben we de
eerste dagen de Temple of Heaven, Tianmen
Square, het zomerpaleis, de verboden stad, de
Ming tombes en natuurlijk de Great Wall of
China bezocht. Stuk voor stuk bleken al deze
bezienswaardigheden de moeite waard te zijn
en net zo indrukwekkend als in alle boekjes
staat beschreven.
Natuurlijk hadden we in Beijing ook formele
bezoeken. Zo hebben we een bezoek gebracht
aan de Tsingua University, een van de bekend-
ste universiteiten van China. Verder hebben
we ook een bezoek gebracht aan de ‘Institute
of Software’ van de ‘Chinese Academy of
Science’. Hier kregen we een interessante le-
zing over ons onderwerp. Ook hebben we een
bezoek gebracht aan Microsoft Research, waar
we lezingen over hun onderzoek en enkele
demo’s te zien kregen. Als laatste hebben we
ook een bezoek gebracht aan de Nederlandse
ambassade in China, waar we gesproken heb-
ben over onze ervaringen in China en het werk
van de ambassade.
Natuurlijk is dit maar een beknopt verslag van
onze reis, het zou onmogelijk zijn om al onze
ervaringen op papier te zetten. Maar ik kan
wel met zekerheid zeggen dat deze reis voor
ons een onvergetelijke ervaring was, waar we
de vruchten de rest van ons leven nog van zul-
len plukken.

activiteiten — ‘A journey of a thousand miles…’
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Agenda
Supremum

• Dinsdag 25 september:
Pooltoernooi (AC)
Tijd: 19.00 - 21.30
Inschrijven bij GEWIS

• Woensdag 26 september:
FSE Raketlanceerwedstrijd
Info: http://www.raket.tue.nl/

• Woensdag 26 september:
Masterclass Wiskunde (KPN Research)
Info: f.woudstra@kpn.com &

w.j.terhorst@kpn.com

• Donderdag 4 oktober:
Eindpresentatie studiereis naar China
(Chireco)
Locatie: Senaatszaal

Zaterdag 6 oktober:
• Nederlands Kampioenschap Programmeren
Info: http://www.nkp2001.nl/

• Zondag 7 oktober:
Publieksdag TU/e: “Het andere gezicht van
techniek”

• Vrijdag 19 oktober t/m zondag 21 oktober:
Follow Up (Intro ’01)
Inschrijven bij GEWIS

• Maandag 27 mei t/m vrijdag 31 mei 2002:
4e Lustrum GEWIS (GELUK)

En natuurlijk kun je iedere donderdag rond
14.00 uur bij GEWIS (HG 8.79) film komen
kijken. Daarna kun je van 16.30 uur tot 19.00
komen borrelen bij GEWIS.

Volgende keer
Supremum

Dit was het dan weer. “All the good
things must end...” en meer van
dat. Voor de volgende keer hebben
we o.a. in de planning:
• Alain op de wereld, een column van Alain le

Sage. (Zo, nu kan hij daar ook niet meer on-
deruit — Red.)

• De LustrumCommissie, GELUK, vertelt
 over de jongere jaren van GEWIS.

• De traditionele Kerstpuzzel!
• En natuurlijk de vaste rubrieken zoals Infima,

Cultuur, WieWatWaar, Tegengif, Puzzel,
Spam met Judith...

Wat zeg je? Je wilt ook een stukje schrijven?
Dat kan. Stuur het dan op naar
supremum@gewis.nl of geef het artikel aan
één van de redactieleden. Dit kan tot 1 no-
vember 2001. Dan is de deadline.
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TDS ..................................... binnenkant kaft
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